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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru Afaceri Europene 
 

București, 26 mai 2022 
Nr. 4c-22/310 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din perioada 23 – 26 mai 2022  

 
În perioada 23 – 26 mai a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut 

următoarea ordine de zi:  
 

I. Examinarea și adoptarea opiniei pentru: 
1. Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Noul cadru al 
UE pentru mobilitatea urbană - COM(2021) 811, Raportor: deputat Viorel 

BĂLTĂREȚU. 

2. Propunerea de Recomandare a Consiliului privind învățarea pentru 
durabilitatea mediului - COM(2022) 11. 

 
II. Studiu individual: 

1. Comisia Europeană - Previziunile economice din primăvara anului 2022 
- comunicat de presă 

2. Comisia Europeană – Solidaritatea UE cu Ucraina 
3.  Comisia Europeană – RePowerEU – comunicat de presă 

4.  Comisia Europeană – Piețele energiei - comunicat de presă 
5.  Comisia Europeană – Ediția din 2022 a tabloului de bord privind justiția 

în UE - comunicat de presă 
6. Consiliul și Parlamentul European – Mediul aferent ghișeului unic al UE 

pentru vămi 
 

III. Diverse 

 
 Miercuri, 23 mai a.c., ședința s-a desfășurat în format fizic și a fost 

condusă de domnul deputat Ștefan Mușoiu, președintele comisiei. Ordinea de 
zi, supusă la vot, a fost aprobată în unanimitate de către membrii comisiei. 

 
La punctul I.1. a fost dezbătută Comunicarea Comisiei către Parlamentul 

European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul 

gnegret
Conform cu originalul
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Regiunilor – Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană - COM(2021) 811, 
Raportor: deputat Viorel BĂLTĂREȚU. 

 
Președintele comisiei a dat cuvântul raportorului pentru prezentare. 

 
Luând cuvântul, domnul deputat Viorel Băltărețu, raportor, a subliniat că 

mobilitatea este un aspect vital al incluziunii sociale și un factor determinant 
important al bunăstării umane, în special pentru grupurile defavorizate. 

Transportul, recunoscut ca serviciu esențial în cadrul Pilonului european al 
drepturilor sociale, satisface o necesitate fundamentală permițând cetățenilor 

să se integreze în societate și pe piața muncii. În acest context, este important 
să se asigure o  mobilitatea activă, colectivă și partajată, susținută de soluții 

cu emisii scăzute și cu emisii zero, necesită un cadru normativ favorabil unitar 
la nivelul Uniunii Europene, a mai spus raportorul. 

Membrii comisiei au susținut  Noul cadru al UE pentru mobilitatea urbană și au 
făcut o serie de recomandări, cu precădere în sensul utilizării rețelei de sateliți 

ai Uniunii Europene pentru pune la dispoziția comunităților locale informații 

referitoare la mobilitatea urbană, al extinderii mijloacelor de transport 
inovative în zonele rurale, dar și al intensificării cercetărilor privind tehnologia   

acumulatorilor, în   special   în   scopul   reducerii  importurilor. 
La finalul discuțiilor, președintele comisiei a supus la vot opinia finală a 

Comisiei pentru afaceri europene. Aceasta a fost votată în unanimitate și 
urmează a fi transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaților, pentru 

finalizarea procedurii de examinare parlamentară. 
 

S-a trecut la punctul I.2., dezbaterea asupra Propunerii de Recomandare a 
Consiliului privind învățarea pentru durabilitatea mediului - COM(2022) 11.  

Propunerea de Recomandare urmărește, în principal: să articuleze o viziune 
la nivelul UE cu privire la schimbările necesare în educație și formare pentru 

tranziția verde; să dezvolte o abordare coerentă a competențelor, aptitudinilor 
și atitudinilor de care oamenii au nevoie pentru a putea să acționeze, să 

trăiască și să lucreze în mod durabil, pentru a consolida importanța învățării 

pe tot parcursul vieții; să sprijine inițiativele la nivelul UE de promovare a 
învățării pentru durabilitatea mediului. 

Membrii comisiei au subliniat că integrarea durabilității mediului în toate 
politicile, programele și procesele de educație și formare este vitală pentru a 

construi aptitudinile și competențele necesare pentru tranziția verde. 
De asemenea, au menționat importanța asigurării unor consultări periodice la 

nivelul Uniunii Europene în privința învățării pentru durabilitatea mediului și a 
identificării celor mai bune practici. 

 
La punctul III. Diverse, președintele comisiei a informat despre acțiunile la 

nivelul Comisiei pentru afaceri europene din perioada imediat următoare: 
organizarea Conferinței internaționale cu tema „Leadership in politics, 

education and diplomacy: toward a sustainable peace in society”, în data de 
26 mai a.c.; participarea la întrevederea cu o delegație a Grupului de prietenie 

cu Romania din Parlamentul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

în data de 7 iunie a.c.; vizita de lucru în România a doamnei Věra Jourová, 
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vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabilă pentru Valori și 
transparență în perioada 27-28 iunie a.c. și participarea la o întrevedere 

comună cu reprezentanți ai Comisiilor pentru afaceri europene, juridice și 
pentru cultură, artă, mijloace de informare în masă ale Camerei Deputaților și 

Senatului. 
 

 În zilele de 23, 24 și 26 mai a.c., membrii comisiei au procedat la 
studiu individual asupra temelor înscrise la punctul II. din ordinea de zi. 

 
 

În ziua de 23 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 
prezența toți deputații. 

 
În ziua de 24 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

În ziua de 25 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența 14 deputați: Ștefan MUȘOIU (PSD), Călin Ioan BOTA (PNL), Mirela 
FURTUNĂ (PSD), Dumitrina MITREA (AUR), Ana Maria CĂTĂUȚĂ (PSD), 

Christine THELLMANN (PNL), Rodica Luminița BARCARI (PNL), Viorel 
BĂLTĂREȚU (USR), Andi Lucian CRISTEA (PSD), Mircea FECHET (PNL), Nicolae 

GEORGESCU (PSD), Giureci-Slobodan GHERA (Minorități), Mihai Laurențiu 
POLIȚEANU (USR), Ciprian Titi STOICA (AUR).  

Au absentat: Adriana Diana TUȘA (PSD), Iulian BULAI (USR), Ion Marcel 
CIOLACU (PSD), Sorin Mihai GRINDEANU (PSD), Maria-Gabriela HORGA 

(PNL), Cristina-Mădălina PRUNĂ (USR), Diana STOICA (USR), George Cristian 
TUȚĂ (PNL), ZAKARIAS Zoltán (UDMR). 

 
În ziua de 26 mai, din totalul de 23 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat 

prezența toți deputații. 
 

 

 
 

Ștefan MUȘOIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat: Gabriela Negreț, consilier 


